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 تقديم

�شهدها   ال�ي  االنتخابية  العمليات  ومصداقية  شرعية  دعائم  من  لالنتخابات  املستقلة  املالحظة  �عت�� 

الدول   �شهدها  ال�ي  االنتخابية  العمليات  وتجميل  و�سو�ق  تز��ن  آليات  ب�ن  �عت�� من  كما  الديمقراطية،  األنظمة 

االنتخابية، و�التا�� يمكن اعتماد مؤشر   ملياتالعالدركية ال�ي ال ت��ك مجاال للصدفة �لما �علق األمر �عملية من  

املستقلة  املالحظة  موضوع  فإن  وعليھ  ومخرجا��ا.  االنتخابية  العمليات  دمقرطة  ع��  ل�حكم  املستقلة  املالحظة 

ال�جنة  استقاللية  بمعطى  مرتبط  مبتداها  املغر�ية  التجر�ة   �� اإلش�االت  من  عددا  يطرح  لالنتخابات  وا�حايدة 

ماد مالحظي االنتخابات عن ا�ح�ومة وعن املؤسسة امللكية، إذا أخذنا �ع�ن االعتبار وصاية ا�جهاز  ا�خاصة العت

ا�ح�ومي ع�� أشغال ت�و�ن املالحظ�ن. شق آخر من االستقالل وهو املرتبط باالستقالل املا�� حيث أن من يمتلك 

� فاإلش�ال مرتبط هنا بأعمال ا�جلس سلطة املال يمتلك سلطة التحكم �� ا�خرجات و�رسم السياقات، و�التا� 

القانون ملمارسة مهام املالحظة املستقلة  �� خانة املؤسسات ا�خولة بحكم  الذي يدخل  الوط�ي �حقوق اإل�سان 

 لالنتخابات. 

تطرح املالحظة املستقلة لالنتخابات أك�� من إش�ال سواء ع�� مستوى التطور املمارسا�ي للعملية، وصوال 

نو�ي املؤطر أو ما يرتبط بھ من إجراءات ع�� مستوى املمارسة والتن�يل وا�خرجات. هذا ما تنصب  إ�� النص القا 

تناقش   ال�ي  مقالتنا  من    إش�الية:عليھ  مؤشرا  لالنتخابات  املستقلة  للمالحظة  املنظم  القانون  اعتبار  يمكن  هل 

إش�االت   القانون من  يطرحھ  ما  �� ظل  االنتخابية  العملية  املمارسة من مؤاخذات؟  مؤشرات سالمة  كرستھ  وما 

وح�ى �ستطيع اإلحاطة باإلش�ال السابق فقد آثرنا مقار�تھ �� شق�ن اثن�ن من خالل مقالتنا هذه ال�ي تف��ض أن 

صالحيات  من  املنظم  القانون  من  منحها  ما  ع��  ومخرجا��ا  املالحظة  عمليات   �� األسا�ىي  املتحكم  تبقى  الدولة 

 واختصاصات حصر�ة. 
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 ا�حور األول: مدخل لفهم املالحظة املستقلة لالنتخابات؛ تجارب ومفاهيم.

لسنة   االنتخابات  مالحظة  تار�خ  الدولية،    1857�عود  للمالحظة  "مولدافيا"  انتخابات  خضعت  عندما 

املهتم�ن  من  عددا  جعل  ما  هذا  و�التا��  األو��،  العاملية  ا�حرب  �عد  لالنتخابات  ملواكبة  اآللية  هذه  وستتحول 

املمارسة هذه  بروز  تار�خ  ير�طون  لالنتخابات  املستقلة  املالحظة  معاهدة   1919�سنة    بموضوع  تضمنت  عندما 

املانيا طرف  من  املنظمة  االستفتاءات  بمالحظة  م�لفة  �جان  إحداث  ضرورة  ع��  ينص  بندا  وهكذا 1"ف��ساي"   .

آلية   الطلب واالعتماد ع��  االنتخابية، كما سي��ايد  العملية  نزاهة وشفافية  املمارسة لتصبح دليال ع��  ستتطور 

 ها قانونيا لدى العديد من األنظمة والبلدان.املالحظة االنتخابية وتأط�� 

ع��   واإلشراف  للديمقراطية  الدو��  املعهد  طرف  من  املستعمل  االنتخابات  مالحظة  مفهوم  من  وانطالقا 

أو ا�جمع املنظم وامل���� للمعلومات حول العملية   ءب�و��ا: "االستقااالنتخابات يمكن �عر�ف املالحظة االنتخابية  

محدد يتمثل �� بلورة رأي أسا�ىي حول مالئمة هذه العملية، وذلك انطالقا من املعطيات ال�ي تم   االنتخابية ��دف

 . 2جمعها من طرف األفراد واملنظمات املتخصصة غ�� ا�خولة بالتدخل �� هذه العملية "

، هذه 3الشرعيةو�التا�� فان هذا التعر�ف يحيلنا إ�� هدف مش��ك �� �ل عمليات املالحظة االنتخابية وهو  

العملية    األخ��ة ع��  املشرفة  والسلطات  ا�ح�ومات  حياد  حيث  من  داخ��  �شكيك  محل  ت�ون  أن  يمكن  ال�ي 

 ت�ون نا�عة من ا�خارج.  أنيمكن �� نفس الوقت  االنتخابية كما

ي املالحظ  و�التا�� فدور  السيادة،  �املة  �� دول  تتم  االنتخابية  املالحظة  ل�ون  فإننا نخلص  تم�� عن  وعليھ 

العملية   الدو�� من خالل اإلدارة واإلشراف ع��  ال�ي �شرف عل��ا ا�جتمع  الدولية  املراقبة  �� تجارب  املراقب  دور 

االنتخابية، وكذا يختلف عن دور املراقب الداخ�� �� العمليات االنتخابية؛ حيث يمكن التمي�� �� هذا الصدد ب�ن 

يتعدى ال  املالحظ  أن  اعتبار  ع��  قصد    االثن�ن  مع�ن  انتخا�ي  بمسار  ا�خاصة  للمعلومات  القصدي  ا�جمع  دوره 

دون  املقابل   �� لكن  وديمقراطيتھ،  وشفافيتھ،  نزاهتھ،  حيث  من  املسار،  لهذا  تقيي�ي  حكم  أو  موقف  صياغة 

ع��  املشرفة  للهيئة  حصر�ا  اختصاصا  ت�ون  ال�ي  االنتخابية  املراقبة  عكس  املسار،   �� تأث��  أو  فعل  أو  تدخل 

 
مقال تحت عنوان " مالحظة االنتخابات كمدخل لتحديد ا�جال االنتخا�ي للمجتمع املد�ي" منشور بمجلة العلوم القانونية   الشامي االشهب يو�س ،  1

 .  92،ص  2015،العدد الثالث ، سنة 

 انظر منشورات املعهد الدو�� للديمقراطية واإلشراف ع�� االنتخابات باملوقع الرس�ي للمعهد. 2 

،ا   3 يو�س  االشهب  ا�خامس الشامي  محمد  ،جامعة  باملغرب"  السياسية  التنمية  و�ش�الية  املد�ي  "ا�جتمع  عنوان  تحت  وطنية  دكتوراه  لنيل  طروحة 

 .441ص  2013/2014السوي�ىي ،�لية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية بالر�اط ،السنة ا�جامعية 
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 .4نتخابات ال�ي �عمل ع�� التدخل من أجل ضمان اح��ام القواعد واإلجراءات املنظمة للعملية االنتخابية  اال 

من   األسا�ىي  الهدف  ل�ون  نخلص  فإننا  املالحظة  هدف  أساس  ع��  املب�ي  التعر�ف  اعتمدنا  فإذا  و�التا�� 

العملي  واح��ام  ومالءمة  تناسب  مدى  ع��  الوقوف  هو  االنتخابية  والقوان�ن  املالحظة  للمعاي��  االنتخابية  ة 

واملمارسات الفض�� املتعارف عل��ا؛ إال أننا ن�ون أمام �عار�ف أخرى استنادا للهدف، �املساهمة �� كشف الغش 

وا�خ��ات  املعلومات  ومراكمة  وممارستھ،  العنف  استعمال  إم�انيات  من  ا�حد   �� املساهمة  االنتخا�ي،  وال��و�ر 

مارسة االنتخابية. وع�� العموم فان الهدف من مالحظة االنتخابات لن يخرج عن ممارسة  وتبادلها قصد تطو�ر امل

ضمان  يخدم  بما  ا�جتم��  التعاقد  أساس  �ش�ل  ال�ي  االنتخابية  للعملية  املواطنا�ي  والرصد  املراقبة  من  نوع 

 االنتقال الديمقراطي السليم واملرن ع�� آلية االنتخابات. 

معوي لرصد االنتخابات" باملغرب فإنھ يضع �عر�فا غائيا يتمثل �� حماية العملية أما بالنسبة" للنسيج ا�ج 

االنتخابية من أي تالعب وضمان حر�ة االختيار، حيث أن هذا األخ�� ومن خالل دليل امل�ونات وامل�ون�ن �� تقنيات 

 :  5رصد االنتخابات يو�ىي بضرورة التطرق للنقاط التالية 

 خلق ناخب�ن وناخبات أك�� اطالعا؛ كيف �ساهم منظمات الرصد �� 

  كيف ��جع أ�شطة الرصد ع�� حمالت أك�� شفافية؛ 

 كيف يقلص الرصد من إم�انيات التالعب وا�خروقات يوم االق��اع؛ 

 كيف يطور الرصد س�� ا�جتمع لبناء الديمقراطية؛ 

املالحظة   �عر�ف  يتب�ى  النسيج  فان  "� وعليھ  بمسلسل    � التا��:  متعلقة  ومعطيات  معلومات  جمع  عملية 

انتخا�ي، وكذا صياغة أف�ار حول س�� هذا املسلسل من طرف أ�خاص ال عالقة لهم باالنتخابات، والذين ال ينتج  

 .6عن ال��امهم املس �عملية املالحظة" 

سنة واقع انطلقت  و�جانب التعار�ف ال�ي يمكن أن �سوقها �� هذا الباب فان املمارسة ع�� مستوى أرض ال

بينما    حيث دشنت املنظمة املغر�ية �حقوق اإل�سان وألول مرة باملغرب، انطالق مسار مالحظة االنتخابات،  1997

ما    2002سنة  ��   �عبئة  النسيج ا�جمعوي ملالحظة االنتخابات، وألول مرة �عملية مالحظة االنتخابات ع��  التحق 

من   800يناهز   بأك��  التشريعية ك   .مالحظ  3000  جمعية  االنتخابات  مالحظة   �� ا�جمعوي  النسيج  سيساهم  ما 

 
 الرس�ي للمنظمة.  االنتخابية، املوقع صبغة الدولية حول املالحظة ير�� مراجعة اصدار املنظمة العر�ية للديمقراطية ذات ال 4
 . 2016دليل امل�ونات وامل�وني�ن �� تقنيات املالحظة ورصد االنتخابات  5
�� تقنيات املالحظة ورصد االنتخابات " يونيو    النسيج ا�جمعوي لرصد االنتخابات " من اجل مالحظة غ�� متحز�ة لالنتخابات، دليل امل�ونات وامل�وني�ن  6

 . 12 ، ص2007
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 مالحظا.   102جمعية. أما ا�جلس االستشاري �حقوق اإل�سان فقد عمل ع�� �عبئة  1200ع��  2007لسنة 

�� عملية املالحظة؛ 2009سنة  و��    الهيئات املنخرطة  ارتفع عدد  تنظيم االنتخابات ا�جماعية،  ، بمناسبة 

واملنتدى   اإل�سان  �حقوق  املغر�ية  املنظمة  من  �ل  شاركت  الثانية  وللمرة  هكذا،  املالحظ�ن.  من  أقل  �عدد  لكن 

الت ع��  وقامتا  املالحظة  عملية   �� مستقلة  بطر�قة  املغر�ي،  الديمقراطي  مالحظا.    53و  32بتعبئة  وا��  املد�ي 

مالحظا    119بتعبئة  و�النسبة للمجلس االستشاري �حقوق اإل�سان، الذي خاض بدوره تجر�تھ الثانية، فقد قام  

إشراك   ع��  ا�جمعوي  النسيج  عمل  و  120نحو  بينما  للمالحظ�ن   637جمعية  اإلجما��  العدد  ليصل  مالحظا. 

 .مالحظا 854املشارك�ن �� هذه العملية إ�� 

لفاتح    الدستور  ع��  لالستفتاء  جديد 2011يوليوز  و�النسبة  من  اإل�سان  �حقوق  الوط�ي  ا�جلس  قام   ،

مالحظا، فيما انتدبت   270مالحظا، �� ح�ن انتدب النسيج ا�جمعوي    48انتداب بمالحظة هذا االستفتاء من خالل  

 .مالحظا 400املنظمة املغر�ية �حقوق اإل�سان حوا�� 

منذ   انطلق  باملغرب  االنتخابات  مالحظة  ممارسة  مسار  أن  نالحظ  أن  يمكن  أن    1997سنة  وعليھ  إال 

ارسة �حيحة ومنضبطة، و�نما يمكن النظر إل��ا االنطالقة واالنخراط �� هذا املسلسل ال �ع�ي بالضرورة أن املم

فعل  أن  حيث  التحكم،  حد  يصل  الذي  االنتخا�ي  الشأن  ع��  املفرطة  الدولة  وصاية  تجليات  من  آخر  كتج�� 

وما سبقھ من محطات انتخابية    2011يوليوز  مالحظة االنتخابات وا�� حدود مالحظة االستفتاء الدستوري لفاتح  

ي تأط�� قانو�ي، و�التا�� �ان آلية من آليات الدولة التجميلية ال�ي رامت من خاللها تجاوز �ان مجرد اج��اد خارج أ

ما علق �� أذهان أطراف العملية االنتخابية من تزو�ر وصنع ل�خرائط االنتخابية ال�جينة، �� محاولة م��ا كذلك 

نتخابات، وعليھ فانھ ال يكفي من أجل  لتجاوز مرحلة فقدان الثقة �� املؤسسات املنتخبة وا�جهة املشرفة ع�� اال 

شروط  توف��  ع��  وعملت  التحكمية  آليا��ا  من  غ��ت  قد  املشرفة  اإلدارة  بأن  القول  ا�جديدة  للصورة  الوصول 

بالن�اهة  لها  ومشهود  محايدة  جهات  طرف  من  ذلك  بتأكيد  املعطى  هذا  دعم  يجب  و�نما  الفعلية،  الن�اهة 

، وهو ما عملت عليھ الدولة عن طر�ق فتح ا�جال أمام مالحظة االنتخابات ابتداء من انتخابات سنة 7واملوضوعية 

مخرجات  1997  �� التحكم  هو  االنتخابات   �� التحكم  هاجس  جانب  إ��  للدولة  انضاف  الذي  الهاجس  أن  إال   ،

ت�ون ش�لية   ح�ى  املالحظة  عملية  ع��  املفرطة  وصاي��ا  ع��  االنتخابات  �انت  مالحظة  و�ذا  انتخابات ومضبوطة. 

قد عرفت تجاوز الوصاية املباشرة من قبل وزارة الداخلية ع�� مالحظة االنتخابات بحيث تمت إحالة عملية   2007

تنسيق املالحظة إ�� ا�جلس االستشاري �حقوق اإل�سان، فإن هذا األخ�� حسب شهادة النسيج ا�جمعوي لرصد 

 
جامعة ا�حسن الثا�ي ع�ن الشق ،�لية   كمال الهشومي اطروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان "جمعيات ا�جتمع املد�ي والتحول الديمقراطي باملغرب" ،  7

 .332،ص  2011/2012امعية ا�ج  البيضاء السنةالعلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية بالدار 
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عمليات    �� الذي شارك  ما يطرحھ  االنتخابات  إ��  ��ج��ية ومعيقة، إضافة  وضع شروطا  االنتخابات قد  مالحظة 

ومطلب  عنصر  ع��  توفره  عدم  حول  إش�ال  من  ح�وميا  جهازا  باعتباره  اإل�سان  �حقوق  االستشاري  ا�جلس 

 االستقاللية الالزمة لتنسيق عملية املالحظة. 

خابية �ان ��دف تجاوز عدد من االنحرافات وانطالقا مما سبق ذكره يالحظ أن مطلب تقن�ن املالحظة االنت

االنتخابات، مالحظة   �� املد�ي  ا�جتمع  جهود  تقوض  ال�ي  أدواره،  والعراقيل  من  من    وتحد  عدد   �� انھ  حيث 

مرات  و��  بذلك  �سمح  ال  القانون  أن  بدعوى  التصو�ت  م�اتب  ولوج  من  املالحظ�ن  منع  تم  االنتخابية  ا�حطات 

ليات الفرز واإلعالن عن النتائج؛ بل إن األمر وصل �� كث�� من األحيان إ�� حرمان أخرى تم منعهم من حضور عم

االنتخابات   لديمقراطية  املغر�ي  املركز  حال  هو  كما  االنتخابية  املالحظة  حق  من  املد�ي  ا�جتمع  هيئات  من  عدد 

ا20028سنة   للمالحظة  املنظم  القانون  �ان  املطروح هو هل فعال  فالسؤال  و�التا��  عن  ،  لإلجابة  �افيا  النتخابية 

 دوا�� التقن�ن؟ 
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 ا�حور الثا�ي: �� �شر�ح النص القانو�ي؛ االنتقال من �حظة هواية ا�حاصرة والتحكم إ�� �حظة

 االح��اف

من استعدادات وعمليات ال يمكن أن يخفي قولھ   إن املالحظ لس�� عمليات مالحظة االنتخابات وما يواك��ا

ر�ما قد خفت مقارنة مع وضع ما قبل وجود قانون منظم ملالحظة االنتخابات، لكن    واإلكراهاتبأن حدة العراقيل  

قد ي�ون هذا   30.11  وع�� العكس مما هو متو�� من القانون املنظم للمالحظة املستقلة وا�حايدة لالنتخابات رقم

 ها لتطور ممارسات ضبط عمليات املالحظة ومحاصرة دور ا�جتمع املد�ي ال�ي �انت تتم خارج القانون.األخ�� وج

من   عدد  ع��  لالنتخابات  وا�حايدة  املستقلة  للمالحظة  املنظم  القانون  �شريع  عملية  استندت  لقد 

 املرجعيات الوطنية نذكر م��ا:

  �� امللك  ثورة    2007  غشت  20  خطاب  ذكرى  بصر�ح بمناسبة  ع��  حيث  والشعب  امللك 

االنخراط   يقت�ىي  املقبلة،  االنتخابات  إنجاح  لالنتخابات"...إن  مالحظة  لضمان  تطلعاتھ  عن  القول 

املسؤول لوسائل اإلعالم، وفعاليات ا�جتمع املد�ي �� توعية املواطن�ن ومتا�عة االنتخابات ومالحظ��ا 

و�� طليع��ا ا�جلس االستشاري �حقوق   تصاصھ،�ل �� مجال اخ  إ�� جانب مختلف الهيئات املعنية،

9اإل�سان باعتبار حر�ة االنتخابات من ا�حقوق اإل�سانية األساسية ..." 
F 

   االنتخابات حول  مالحظتھ  إبداء  مهام  اإل�سان  �حقوق  االستشاري  ا�جلس  تو�� 

تنسيق وتحر�ك وهو الذي أشرف حصر�ا ع�� عمل    ،2009سنة    وا�جماعية  2007  التشريعية لسنة

 املراقب�ن األجانب الذين حضروا ا�حطت�ن االنتخابيت�ن.

   �� صراحة  ينص  الذي  املغر�ي  لالنتخابات    11الفصل  الدستور  املستقلة  املالحظة  ع�� 

ع��  نص  ا�حرة  حيث  الديمقراطي.   "االنتخابات  التمثيل  مشروعية  أساس   �� والشفافة  والن���ة 

التام إزاء امل���ح�ن، و�عدم التمي�� بي��م. يحدد القانون القواعد  السلطات العمومية ملزمة با�حياد  

ال�ي تضمن االستفادة، ع�� نحو منصف، من وسائل اإلعالم العمومية، واملمارسة ال�املة ل�حر�ات 

التصو�ت. و�سهر السلطات ا�ختصة   و�عملياتوا�حقوق األساسية، املرتبطة با�حمالت االنتخابية،  

االنتخابا وا�حايدة بتنظيم  املستقلة  املالحظة  وكيفيات  شروط  القانون  و�حدد  تطبيقها.  ع��  ت 

 . 10لالنتخابات، طبقا للمعاي�� املتعارف عل��ا دوليا... " 

 
 .2007غشت من سنة  20مقتطف من خطاب امللك بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب بتار�خ  9

) واملنشور با�جر�دة  2011يوليو    29(  1432شعبان    27الصادر ��    1.11.91من الدستور املغر�ي الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    11الفصل    10

 ).2011يوليو   30( 1432شعبان   28مكرر بتار�خ  5964الرسمية عدد 
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القانون رقم   إن  القول  املستقلة وا�حايدة    30.11وعليھ يمكن  بتحديد شروط وكيفيات املالحظة  القا�ىي 

من    11لالنتخابات  باملمارسة  االنتقال  بذلك  معلنا  باملغرب  لالنتخابات  املستقلة  املالحظة  ينظم  قانو�ي  نص  أول 

ه االنتقال  �حظة  تمنحھ  وما  بالقانون،  واملؤطرة  املنظمة  واملؤسسية  القانونية  ل�حظة  العرفية  من  اال�حظة  تھ 

ع  ا�حرص  ��دف  لالنتخابات  املستقلة  املالحظة  مهام  لتطو�ر  وفرص  االنتخابات إم�انات  نزاهة  وتوف��  ضمان   ��

وضمان ت�افؤ الفرص ب�ن جميع الفرقاء املتنافس�ن واملعني�ن بالعملية االنتخابية، و�ما �عنيھ من إشراك عدد من 

 ا�جهات سواء الوطنية أو الدولية �� عمليات مالحظات االنتخابات. 

اء ع�� مستوى ش�لھ الهند�ىي موزعا ع�� ج12وعليھ فالنص القانو�ي املنظم للمالحظة املستقلة االنتخابية 

بما مجموعھ   أبواب  لالنتخابات ةماد  19أر�عة  وا�حايدة  املستقلة  املالحظة  لتعر�ف  األول  الباب  خصص  حيث  ؛ 

وجمعيات، مؤسسات  من  املالحظة  بمهام  بالقيام  املعني�ن  تحديد  ع��  اشتمالھ  إ��  الباب   إضافة  خصص  بينما 

وكيف شروط  لتحديد  منھ  مهام الثا�ي  لتوضيح  الثالث  بابھ   �� �عدها  لينتقل  االنتخابات،  مالحظي  اعتماد  يات 

االنتخابات، مالحظي  العتماد  ا�خاصة  ال�جنة  حقوق   و�شكيلة  لتوضيح  واألخ��  الرا�ع  الباب  سيخصص  بينما 

 وال��امات مالحظي االنتخابات. 

املم من  ��ا  واالرتقاء  ببالدنا  املالحظة  تجر�ة  تطو�ر  القانون  القانو�ي،يروم  التنظيم  إ��  لسد    ارسة  وذلك 

وا�حايدة، املستقلة  املالحظة  مهام  بممارسة  يتعلق  فيما  التشري��  وحر�ة    الفراغ  نزاهة  ع��  السهر  ��دف 

��ذه ال�لمات قدم السيد وز�ر 13طراف املعنية بالعملية االنتخابية. وضمان ت�افؤ الفرص ب�ن �افة األ   االنتخابات،

ا ح�ومة   �� �� الداخلية  متمعنة  قراءة  خالل  ومن  النواب،  بمجلس  القانون  مشروع  الفا�ىي  عباس  األول  لوز�ر 

مضمون الكالم ومضمون النص القانو�ي يت�ح أن التسو�ق الذي ح�ىي بھ القانون �ان �سو�قا محكما معتمدا 

اإلش مسلسل  وحرة.  وشفافة  نز��ة  النتخابات  والضامنة  األساسية  اآلليات  من  �آلية  إظهاره  والتسو�ق  ع��  ادة 

القوى  بھ  نادت  طاملا  مكسبا  اعت��وه  الذين  والسياسي�ن  املهتم�ن  من  عدد  تصر�حات  خالل  من  سيستمر 

 الديمقراطية ومؤسسات ا�جتمع املد�ي باملغرب لتجاوز فرض التطو�ق ع�� مهام املالحظة االنتخابية. 

املالحظات؛ حيث يمكننا أن ننطلق   إال أنھ ومن خالل منظار �شر��� للنص القانو�ي يمكن ��جيل عدد من 

شتن�� من    13�� عملية التشر�ح من خالل جلسة املصادقة ع�� مشروع القانون السابق الذكر ال�ي عقدت بتار�خ  

 
) واملنشور با�جر�دة الرسمية 2011سبتم��    9(  1432بتار�خ فاتح ذي القعدة    1.11.162بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    ، الصادر30.11  القانون رقم   11

 ). 2011 أكتو�ر 6( 1432قعدة ذي ال 8، 5984عدد 

القا�ىي بتحديد شروط وكيفيات املالحظة املستقلة وا�حايدة لالنتخابات بقانون املالحظة املستقلة لالنتخابات   30.11سنصط�ح ع�� القانون رقم    12

 �� مقالنا هذا.

الطيب (ح�ومة    13 الشرقاوي  الداخلية  السيد وز�ر  القاها  ال�ي  ال�لمة  الداخلية 2011  -2007مقتطف من  امام �جنة  القانون  أثناء تقديمھ ملشروع   (

 بمجلس النواب. األساسيةوالالمركز�ة والبنيات 
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نائبا برملانيا    30نائبا برملانا لصا�ح املشروع �� ح�ن امتنع ما مجموعھ    42و�� ا�جلسة ال�ي صوت ف��ا    2011  سنة

تتم   التصو�ت ولم  أن نالحظ أن مشروع  عن  يمكننا  و�التا��  برملا�ي،  نائب  أي  القانون من طرف  معارضة مشروع 

القانون الذي ح�ىي ب�ل هذه اإلشادة املفرطة سواء داخل مجلس النواب أو �� الفضاء العام ع�� اعتباره إجابة  

 نائبا برملانيا من أصل   42  نوعية ملطلب تقن�ن املالحظة االنتخابية وسد الفراغ التشري�� لم يصوت لصا�حھ سوى 

من    325 تذكر  أهمية  للقانون  �عطوا  لم  التشريع  مؤسسة  مستوى  ع��  الفاعل�ن  أن  �عكس  ما  وهو  برملانيا  نائبا 

 خالل الوضع الهش الذي عكستھ �سبة التصو�ت ع�� مشروع القانون.

��جل��ا و�� أن النص القانو�ي أما ع�� مستوى مضمون النص القانو�ي فان املالحظة العر�ضة ال�ي يمكن  

انتقل بالتطو�ق و�محاصرة مهام املالحظة املستقلة لالنتخابات من الهواية لالح��اف وهو ما يمكن أن �ستدل عليھ 

 بما ي�� من مالحظات: 

    يتحدث النص الدستوري �� فصلھ ا�حادي عشر و�الضبط ع�� مستوى فقرتھ الرا�عة

وكيفي شروط  سيحدد  القانون  أن  لالنتخابات،ع��  وا�حايدة  املستقلة  املالحظة  للمعاي��   ات  طبقا 

،لكن عند قراءة النص القانو�ي ال نجد هذا األخ�� أشار إ�� مرجعياتھ الدولية 14املتعارف عل��ا دوليا

�� ح�ن �ش�� النص   ح�ى نتمكن من االحت�ام إل��ا ع�� مستوى املقارنة،  وال حددها وال أحال عل��ا،

ادتھ األو�� �ش�ل مبطن إ�� تراتبية املرجعيات حيث �عتمد الدستور أوال ثم النصوص القانو�ي �� م

ثالثا الدولية  املعاي��  ثم  ثانيا  باالنتخابات  املتعلقة  والتنظيمية  تحديدها 15التشريعية  باب  و���ك 

ى ليست مفتوحا ،كما �ش�� إ�� أن االحت�ام إ�� املعاي�� الدولية واملمارسات الفض�� ع�� هذا املستو 

أل  االستئناس  قبيل  من  أن سوى  رغم  الوطنية  التشريعية  النصوص  ثم  الدستور  هو  األساس  ن 

النص القانو�ي �ان من املفروض أن يو�ح �ش�ل مفصل اإلحالة الدستور�ة السابقة ع�� مستوى 

واملالح  املالحظ�ن  أمام  غامضا  األمر  سي��ك  ما  هذا  دوليا،  عل��ا  املتعارف  للمعاي��  ظات االستناد 

املالحظة   ملهام  املنظمة  الدولية  والقوان�ن  الفض��  املمارسات  ع��  يطلعوا  أن  الطبي��  من  الذين 

ف��ة   �� وممارسات  ومسلكيات  أعمال  من  يالحظونھ  ما  ع��  ا�حكم  من  يتمكنوا  ح�ى  املستقلة 

الق �� خانة ما يخالف املعاي�� الدولية أو العكس، و�التا�� يمكننا  ول إن حالة  مالحظا��م و�دراجها 

�� مخرجات املالحظة  التحكم  �عت�� مدخال من مداخل  القانو�ي  النص  ال�ي كرسها  الغموض هاتھ 

 
الفصل    14 رقم    11انظر  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  الصادر  املغر�ي  الدستور  ��    1.11.91من  واملنشور 2011يوليو    29(  1432شعبان    27الصادر   (

 )..2011يوليو  30( 1432شعبان  28 مكرر بتار�خ 5964با�جر�دة الرسمية عدد 

القانون    15 األو�� من  املادة  الشر�ف رقم    30.11انظر  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  فاتح ذي  واملنشور 2011سبتم��    9(    1432بتار�خ   (

 ) . 2011 أكتو�ر 6(  1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد 
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االنتخابات  مالحظي  اعتماد  أمر  إل��ا  املو�ول  ال�جنة  فإن  كذلك  وتوج��ا.  لالنتخابات  املستقلة 

املستقل باملالحظة  للقيام  املعتمدين  األ�خاص  إشارة  رهن  تضع  أن  م��ا  ا�حايدة واملطلوب  و  ة 

لالنتخابات ميثاقا يحدد املبادئ والضوابط األساسية ال�ي يتع�ن عل��م التقيد ��ا، ترا�� فيھ املعاي��  

االنتخابية املالحظة  مجال   �� دوليا  عل��ا  املتعارف  ا�جيدة  وا�حا 16واملمارسات  ميثاقا  تضع  لم   ،

ر أسماء لألسس املعيار�ة ال�ي يتع�ن أن  من�ال للمادة السابقة الذكر بقدر ما اكتفت باإلشارة إ�� عش

ح�ى  أو  تفصيل  أو  إيضاح  بدون  طرفها،  من  املنتدبون  واملالحظون  املعتمدة  الهيئات  ��ا  تتقيد 

 .17تضم�ن امليثاق لهذه النصوص 

   ��كذلك ع�� مستوى نفس املادة أي األو�� من القانون يمكن مالحظة أن هذا األخ�� عمد إ

مجال   العمليات حصر  لس��  اإلجرائي)  امليدا�ي(أي  التتبع   �� لالنتخابات  املستقلة  املالحظة 

النص 18االنتخابية  أجملھ  ما  توضيح  عن  القانون  �غا�ىي  أن  يت�ح  السالفة  باملالحظة  وارتباطا   ،

أو السهو،  املتعارف عل��ا دوليا �ان اختيارا ولم يكن من محض الصدفة  املعاي��  الدستوري حول 

ه أن  ا�حملة حيث  ف��ة   �� واخ��الھ  االنتخابات  مالحظة  مجال  مستوى  ع��  والتضييق  ا�حصر  ذا 

االنتخابية وما �عدها من مراحل التصو�ت والفرز و�عالن النتائج �عت�� مناقضا للمبدأ الدستوري 

ل القائل بر�ط مالحظة االنتخابات باملبادئ املتعارف عل��ا دوليا �� هذا ا�جال، ولو أن املشرع تكف

ومستمر  أوسع  نطاق  ع��  االنتخابات  مالحظة  مجال  فتح  السهل  من  ل�ان  القانون   �� بتضمي��ا 

مالءم��ا   مدى  ومالحظة  و�صدارها  باالنتخابات  ا�خاصة  القانونية  النصوص  إعداد  مرحلة  �شمل 

�ل   وكذا  االنتخا�ي  التقطيع  ومالحظة  الدولية،  واملصاحبة   اإلجراءاتللمعاي��  املمهدة  التقنية 

اإلعالم  وسائل  ملالحظة  االنتخابية  املالحظة  عمليات  تمتد  أن  يمكن  ذلك  من  أك��  بل  لالنتخابات، 

ومدى ال��امها باملوضوعية وا�حياد، كما أن أعمال املالحظة االنتخابية يمكن أن �ستمر استنادا ملا  

ملسار الش�اوي والطعون االنتخابية وما إ�� ذلك    هو متعارف عليھ دوليا ملا �عد االنتخابات وتتبعها

باالنتخابات. مرتبطة  أمور  عمل   من  محاصرة  ع��  مجددا  عمل  قد  القانو�ي  النص  ي�ون  و�التا�� 

املالحظة املستقلة لالنتخابات والتحكم �� مخرجا��ا ع�� تحديد مجالها ونمذجة أعمالها وفق معطى 

 
املادة    16 القانون    14انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(  1432بتار�خ   (

 ). 2011اكتو�ر  6( 1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد 

لسنة    17 التشريعية  االنتخابات  بمالحظة  ا�خاص  الشرف  ميثاق  التشريعية املع  2016انظر  االنتخابات  مالحظي  العتماد  ا�خاصة  ال�جنة  من طرف  د 

 .2016لسنة 

القانون    1املادة    18 الشر�ف رقم    30.11من  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  فاتح ذي  با�جر�دة 2011سبتم��    9(    1432بتار�خ  واملنشور   (

 ).2011 أكتو�ر 6(  1432ذي القعدة  8، 5984الرسمية عدد 
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م عنھ  تحيد  لن  الذي  واملالحظة  القانون التقييم  عليھ  ينص  ما  وفق  انتخابية  مالحظة  أي  خرجات 

 املنظم. 

   االنتخابات املستقلة  املالحظة  بمهام  القيام  لها  ا�خول  ا�جهات  لتحدد  الثانية  املادة  تأ�ي 

حيث تحدد �� الصنف الثا�ي جمعيات ا�جتمع املد�ي الفاعلة واملشهود لها بالعمل ا�جاد �� مجال 

؛وما يمكن مالحظتھ عل مستوى هذا املنطوق  19واطنة والديمقراطيةحقوق اإل�سان و�شر قيم امل

والسؤال  اإل�سان،  �� مجال حقوق  ا�جاد  العمل  وثان��ما  الفاعلية  أولهما  يتحدث عن معيار�ن  أنھ 

الذي يطرح �� غياب شب�ات علمية ودقيقة لتنقيط هذين املعيار�ن من يقوم بالشهادة �جمعية ع��  

�� خدمة مجال حقوق اإل�سان و�شر قيم املواطنة والديمقراطية ثم كيف    أساس فاعلي��ا وجدي��ا

سيتم   ماذا  ووفق  املعيار�ن  هذين  تن�ل  أن  واملالحظات  املالحظ�ن  باعتماد  ا�خاصة  ل�جنة  يمكن 

تقييد نفسھ ع�� مستوى منح حق  إ�� عدم  الفقرة  تن�يلهما؟ طبعا فاملشرع �ان يرمي من وراء هذه 

األمر وجعل  يمكن   املالحظة  ال�ي  التأو�الت  من  عدد  ع��  ومفتوحا  بالضبابية  متسما  عكسھ  ع�� 

اعتمادها �� إقصاء �ل ما من شأنھ أن يخرج عن إجماع ا�خرجات، و�التا�� يمكننا القول إن هناك 

دور هذه  يحد من  مما  االنتخابات  �� مالحظة  املساهمة   �� ا�جمعيات  ع�� مشاركة  ترد  عدة  قيودا 

يمك كما  للمواطن�ن  األخ��ة،  االنتخابات  مالحظة  إم�انية  يمنح  لم  القانو�ي  النص  أن  مالحظة  ننا 

واملهتم�ن ع�� عكس ما ذهبت إليھ مجموعة من التجارب الدولية �� مسار فتح مجال املالحظة أمام 

 املواطن�ن �ش�ل فردي. 

ملالحظة نفس املن�ج ح�ن كما �عتمد املادة نفسها �� تحديد الصنف الثالث ا�خول لھ االنخراط �� عمليات ا

تحدد أن املنظمات الغ�� ا�ح�ومية األجنبية ال�ي يمك��ا االنخراط �� عمليات املالحظة من الالزم أن ي�ون مشهودا 

، حيث إنھ ال مجال للصدفة خصوصا 20لها باالستقاللية واملوضوعية وان ت�ون مهتمة بمجال مالحظة االنتخابات

ت فانھ ح�ى ع�� مستوى املنظمات األجنبية تبقى ال�جنة ا�خاصة �� وضع مر�ح أمام عندما يرتبط األمر باالنتخابا

�ل منظمة من املمكن أن تضمن تقر�رها مالحظات تخرج عن سياق اإلشادة وذلك ع�� حرما��ا من االعتماد الذي 

السؤال �� إطار    ومن جهة ثانية يطرح  تبقى سلطتھ املطلقة بناء ع�� نص القانون بيد ال�جنة ا�خاصة من جهة،

تقدم  أن  بضرورة  األجنبية  ا�ح�ومية  غ��  املنظمات  تلزم  ال�ي  الرا�عة  املادة  مع  القانون  من  الثانية  املادة  تفاعل 

طلبا��ا من اجل ا�حصول ع�� اعتماد ال�جنة عن طر�ق ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان و�التا�� فالسؤال املطروح 

 
املادة    19 القانون    2انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(    1432بتار�خ   (

 ). 2011 أكتو�ر 6(  1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد 

 .30.11انظر الفقرة األخ��ة من املادة الثانية من القانون  20
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 �� وجھ املنظمات الغ�� ا�ح�ومية األجنبية. هو ملاذا اعتمد املشرع هذا التعقيد

إن اعتماد املشرع ع�� عبارات بيضاء حمالة لتأو�الت وتن�يالت تحكمية نجده منتشرا بقوة و�ش�ل مكثف  

ذلك، ا�حال  اقت�ىى  �لما  األخ��  هذا  �حب  إ��  االعتماد  منح  من  انطالقا  القانو�ي  النص  مستوى  ما   ع��  وذلك 

املادة    �� مضمنا  اح��امھ   17نجده  وعدم  العام  بالنظام  اإلخالل  من  تجعل  دونما   21ال�ي  االعتماد  ل�حب  �افيا 

توضيح وتفصيل ملع�ى النظام العام، و�ذلك تتحقق الغاية بضبط هيئات املالحظة واملالحظ�ن من خالل آلية منح  

 االعتماد وكذا ��حبھ استنادا إ�� تأو�ل امل��م من النص القانو�ي. 

 فإننا    30.11  من القانون   17شرط و�ما أننا أمام مناسبة �شر�ح املادة    وحيث أن املناسبة

نجد أن االل��ام األخ�� الذي تضعھ املادة أمام مالحظي االنتخابات يتمحور حول عدم إصدار بيان 

أو   البصر�ة  أو  املسموعة  أو  املكتو�ة  اإلعالم  لوسائل  تصر�ح  أو  �عليق  أو  بالغ  قبل   اإللك��ونيةأو 

ال لالق��اعان��اء  العامة  ال��ائية  النتائج  إعالن  وقبل  االنتخابية  املالحظة 22عمليات  خالل  فمن  ؛ 

األولية يت�ح أن النص قام بحصر ومنع �ل اإلجراءات والسياقات واألش�ال التعب��ية من بيانات و 

ات بالغات و�عليقات وتصر�حات أي ال مجال للتعب�� مطلقا هذا ا�حصر سيمتد إ�� الوسائل والقنو 

التواصلية ليشملها جميعها ويعمد إ�� عدها �� وسائل اإلعالم املكتو�ة أو املسموعة أو البصر�ة أو 

تواصلية، اإللك��ونية إعالمية  واسطة  أي  أمام  �عب��ي  ش�ل  ألي  مطبق  منع  أمام  ن�ون  و�التا��   ،

فإنھ اعتمد املنع   إيجابيةوحيث أنھ إذ �ان املشرع يروم بذلك جعل مهام املالحظ حيادية وفق زاو�ة  

االنتخابات  لن�اهة  الدا��  الدستوري  املبدأ  يخدم  ال  بما  للتواطؤ  والدا��  بالقصور  املتسم  السل�ي 

حيث أن حرمان املالحظ من كشف ا�خروقات للرأي العام واملتتبع�ن ولإلدارة املشرفة   واملؤكد عل��ا، 

مح وغ��  وموجها  صر�حا  س�وتا  �عت��  االنتخابية  العملية  أن -ايدع��  يجب  ا�حياد  أن  اعت��نا  إذا 

�� ح�ن يمكن أن نجعل من �حظة اإلعالن الفوري عن    –ي�ون مرتبطا باملبادئ (الن�اهة والت�افؤ...)

ا�خرق آو املمارسة ال�ي تضر بالس�� الن�يھ لالنتخابات �حظة تصدي وم�افحة للفساد االنتخا�ي من  

االن العملية  ع��  املشرفة  اإلدارة  تحميل  العملية،خالل  ضبط   �� مسؤولي��ا  فال   تخابية  و�التا�� 

باب   �� يدخل  ا�خروقات  عن  الفوري  الكشف  منع  بأن  القائل  التأو�ل  أمام  هنا  ننساق  أن  يمكننا 

ت�ون موضوع   ا�خروقات قد  أن هذه  إ��  العمل املؤسسا�ي استنادا  اح��ام  أو  العام  النظام  اح��ام 

 
امل  21 القانون    17ادة  انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(  1432بتار�خ   (

 ). 2011اكتو�ر  6( 1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد 

املادة    22 القانون    17انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(  1432بتار�خ   (

 ). 2011اكتو�ر  6( 1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد 
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إلدارة، ومثل هكذا ت��ير يو�ح بما ال يدع مجاال للشك ش�اية وطعن من قبل األحزاب السياسية وا

قصور التصور لدى أ�حابھ، حيث أن عمل املالحظ أ�عد ما ي�ون عن عمل املراقب، �� ح�ن يظل 

الهدف الرئيس من وراء هكذا إجراء هو ضبط مخرجات هيئات املالحظة وفق مخرج واحد ووحيد 

ال��ائي الذي غالبا ما ي�ون �ع د اإلعالن الرس�ي عن النتائج وما يصاح��ا من إشادات وهو التقر�ر 

األجواء ال�ي مرت ف��ا االنتخابات و�� اإلشارات ال�ي يلتقطها مالحظو االنتخابات و�فهمون   بإيجابيھ

 تداعيا��ا جيدا ومرام��ا.

   املادة املشرع  يختم  حيث  إش�ال  من  أك��  تث��  زالت  ما  املادة  تت�لف    17نفس  �عبارة" 

أنھ ع�� اله  23ا�جهة املعتمدة للمالحظة بتمو�ل املهام املنوطة ��ا" يئات الراغبة �� القيام بمهام أي 

املالحظة املستقلة لالنتخابات أن ت�ون قادرة ع�� تمو�ل ذا��ا أمام هذه املهمة ال�ي تتطلب قدرات 

مالية قو�ة ألننا بصدد �عبئة عدد من املالحظ�ن و�عو�ضهم ولو �ش�ل رمزي و�عبئة طاقم من أجل  

وا�خالصا النتائج  وصياغة  املالحظ�ن  استمارات  ن�ون تحليل  و�التا��  ال��ائي  والتقر�ر  ال��كيبية  ت 

أمام مهام تتطلب تمو�ال ماليا �� غالب األحيان ال تتوفر ا�جمعيات عليھ، مما يجعل هذه ا�جمعيات 

�عا�ي من صعو�ات مالية أمام عملية مالحظة االنتخابات، �� ح�ن أن عددا من ا�جمعيات األخرى  

ي من أجل مراكمة �عض املنافع املالية عن طر�ق استجالب يمكن أن �ستند إ�� ذات املعطى القانو�

باملنظمة  املساعدات ا�خارجية ع�� أساس تمو�ل مهام املالحظة االنتخابية. وهذا بالضبط ما أدى 

املغر�ية �حقوق اإل�سان إ�� رفع مذكرة حول �عديل قانون املالحظة املستقلة لالنتخابات وتضمينھ 

اس ضمان  عن  بدقة  يتحدث  الدعم بندا  من  املالحظة  بمهام  للقيام  املعتمدة  ا�جمعيات  تفادة 

 .24العمومي استنادا ع�� معاي�� موضوعية

  إن النص القانو�ي املنظم للمالحظة املستقلة لالنتخابات يحمل �� �سميتھ مطلبا ضرور�ا

جرد  لتحقيق املرجو من املالحظة وهو عنصر االستقاللية، كما أنھ ينص ع�� حيادية واستقالل وت

عن   عر�ضا  سؤاال  نطرح  يجعلنا  فذلك  و�التا��  االستقاللية،  لعائلة  تنت�ي  مبادئ  و��  املالحظ�ن 

الثالث الباب  ع��ا  تحدث  ال�ي  االنتخابات  مالحظي  العتماد  ا�خاصة  ال�جنة  وال�ي 25استقاللية   ،

 
املادة    23 القانون    17انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(    1432بتار�خ   (

 ).  2011اكتو�ر  6(  1432ذي القعدة  8، 5984ية عدد با�جر�دة الرسم

 مقتطف من مذكرة تقدمت ��ا املنظمة املغر�ية �حقوق اال�سان حول �عديل قانون املالحظة املستقلة وا�حايدة لالنتخابات.  24

القانون   25 من  الثالث  الباب  مواد  رقم    30.11انظر  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  فا   1.11.162الصادر  القعدة  بتار�خ  ذي  )  2011سبتم��    9(    1432تح 

 ).2011اكتو�ر  6(  1432ذي القعدة  8، 5984واملنشور با�جر�دة الرسمية عدد 
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الل عن  تحدث لدى ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان؛ هذا األخ�� الذي ال تتوفر فيھ شروط االستق

الدولة، كما يتو�� رئاسة ال�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات رئيس ا�جلس الوط�ي �حقوق 

وال املا�� عن الدولة، أضف إ�� ذلك أن ال�جنة تتألف من    اإلداري اإل�سان الذي ال يملك االستقالل  

وال وا�خارجية  والداخلية  بالعدل  امل�لفة  ا�ح�ومية  السلطات  يمثلون  واالتصال  أعضاء  تعاون 

تھ وال�ي من املفروض اواملندو�ية الوزار�ة امل�لفة بحقوق اإل�سان و ...،و�التا�� فاملالحظ أن ال�جنة ه

ا�جهاز   عن  االستقاللية  مقومات  ف��ا  تتوفر  ال  ذا��ا   �� االستقاللية  ضمان  ع��  الساهر  ت�ون  أن 

�شا اإل�سان  �حقوق  الوط�ي  ا�جلس  أن  ذلك  إ��  أضف  الوطنية ا�ح�ومي،  املؤسسات  ضمن  رك 

املالحظ  خانة   �� نضعھ  أن  يمكننا  بل  االنتخابات  مالحظة  بمهام  للقيام  القانون  بحكم  املؤهلة 

األعظم نظرا ملا يتوفر عليھ من إم�انات مادية و�شر�ة وهو �� أصلھ جهاز غ�� مستقل عن الدولة 

�� ال�جنة أو �� رئيسها يو�ح �ش�ل   و�التا�� فان غياب وا�عدام عنصر االستقاللية سواء  وتا�ع لها، 

هذه  نؤكد  يجعلنا  وما  أ�حا��ا،  لدى  املضبوطة  ا�جاالت  من  االنتخابات  مالحظة  مجال  أن  ج�� 

ا�خالصة هو أن عمل ال�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات يمتد لت�و�ن املالحظ�ن وتحديد 

االنتخابات نحو مخرجات �عي��ا؛ وحيث أن بنود ميثاق املالحظ وهو ما يجعلها توجھ أعمال مالحظة 

الت�و�ن   معالم  إيضاح  علينا  تفرض  الت�و�ن  عن  ا�حديث  مناسبة  فإن  أشرنا  كما  شرط  املناسبة 

الذي يتلقاه مالحظو ومالحظات االنتخابات، حيث أن املالحظ�ن واملالحظات بطبيعة ا�حال ينتمون 

عملي أي   �� �شارك  لم  من  م��م  متعددة  عمر�ة  األو��  لشرائح  للمرة  فهو  و�التا��  سابقا  انتخابية  ة 

مراعاة  الت�و�ن  ع��  الساهر   �� فاملفروض  و�التا��  الناخب�ن،  أوراق  يحتوي  شفاف  صندوق  أمام 

تختلف  املالحظة  مهام   �� املشارك�ن  أن  حيث  الت�و�ن،  فوارق  مراعاة  إ��  إضافة  العمر�ة  الفوارق 

التعلي مستو�ا��م  وتختلف  املعرفية  من  مشار��م  ومالحظ��ا  االنتخابات  موضوع  أن  وحيث  مية 

باملغرب  االنتخابات  وتار�خ  الدولية  و�املمارسات  االنتخابية  بالقوان�ن  املاما  تتطلب  ال�ي  املواضيع 

وتار�خ ال��و�ر/الن�اهة الذي واكب تطور املمارسة االنتخابية �ل ذلك يجعل من مهمة الت�و�ن مهمة  

ل نجد أن املالحظ�ن استفادوا من ت�و�ن جما�� �� مجموعات تضم مطلو�ة وأساسية، لكن �� املقاب

وحدات مرتبطة باملدخل للمالحظة ودور املالحظ واإلطار القانو�ي   حول فردا    30األحيان  ما �� غالب  

والدستوري للمالحظة وتقنيات تواصل املالحظ وكيفية ملء االستمارة و...، �� سقف زم�ي لم يتعد 

و  13 وموضوعيتھ،26دقيقة    25ساعة  ورمز�تھ  قيمتھ  الت�و�ن  معھ  يفقد  مما  إ��    ،  نظرنا  إذا  لكن 

 
26 Fiche technique « méthodes et techniques d’observation neutre et indépendante des élections législatives 2016  .C.S.A.O.E 
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التأكيد   طر�ق  عن  املالحظة  أعمال  لتوجيھ  الت�و�ن  استخدام  يتم  خاللھ  من  الذي  اآلخر  ا�جانب 

والتذك�� �� عدد من ساعات الت�و�ن ع�� أهمية مالحظة أمور ثانو�ة ال تأثر �� مخرجات العمليات 

 اوز��ا ماكينة التحكم وال��و�ر والفساد االنتخا�ي. االنتخابية ،وتج

   من القانون ع�� حق التنقل �سائر أرجاء ال��اب الوط�ي للقيام بمهام   16املادة  لقد نصت

االنتخابات  أن  27مالحظة  هو  املالحظ  أن  إال  لالنتخابات  املستقلة  املالحظة  روح  مع  ا��جام   ��،

اال  بمالحظة  ا�خاص  االعتماد  طلب  إرفاقها استمارة  املطلوب  الوثائق  ضمن  من  تطلب  نتخابات 

اعتمادها  حالة   �� الهيئة  ستعتمدها  ال�ي  للمن�جية  العر�ضة  ا�خطوط  تقدم  مركزة  ورقة  بالطلب 

ت��كز باألساس إضافة إ�� أهداف وموارد املالحظة   للقيام باملالحظة ا�حايدة واملستقلة لالنتخابات،

التوزيع ا�جغرا��   املق��ح�نع��  تناقضا صر�حا مع 28للمالحظات واملالحظ�ن  ،وهو ما يمكن اعتباره 

وهو ما �ستجلب الشك والر�بة عن نوع مثل هذه   من القانون السابق الذكر،  16مقتضيات املادة  

سيغط��ا  ال�ي  ا�جغرافية  الرقعة  ع��  املسبق  التعرف  هو  ورا��ا  من  ا�خفي  املقصود  فهل  الطلبات 

االنتخاب نقاط  مالحظي   �� االنتخابات  بن�اهة  يضر  قد  عمل  أي  أو  تزو�ر  أي  تفادي  اجل  من  ات 

 مالحظة االنتخابات و�التا�� نقل �ل تدخل إ�� نقاط / دوائر انتخابية أخرى؟. 

املالحظة   تقار�ر  من  عدد  نماذج  من  �ستشفها  القانو�ي  النص  �شر�ح  مستوى  ع��  القول  خالصة  إن 

حيث أنھ إذا تأملنا تقر�ر �ل من املركز املغر�ي �حقوق اإل�سان وكذا املركز الوط�ي   االنتخابات،املستقلة وا�حايدة  

�حقوق اإل�سان إضافة إ�� تقر�ر �ل من املنتدى املد�ي الديمقراطي املغر�ي وكذا منتدى الكرامة �حقوق اإل�سان؛ 

م االنتخابات  فيھ  مرت  الذي  با�جو  اإلشادة  سياق  عن  تخرج  لم  قبيل  نجدها  من  املالحظات  من  عدد  ��جيل  ع 

 استغالل األطفال �� ا�حمالت االنتخابية وتدخل �عض رجال السلطة وكذا �عض املالحظات املتفرقة هنا وهناك، 

و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار التقر�ر األو�� للمجلس الوط�ي �حقوق اإل�سان نجده قد تطرق �ش�ل خافت للتعديالت 

ال�ي طرأت ع�� النواب رقم  القانونية  التنظي�ي �جلس  التنظي�ي رقم    27.11  القانون  القانون  ��    21.16بموجب 

محاولة منھ لتدعيم استقالليتھ �� مجال املالحظة املستقلة لالنتخابات و�عب��ا منھ عن �ونھ كهيئة وطنية مخولة 

الن بمجلس  املرتبط  القانو�ي  النص  ح�ى  الحظ  قد  االنتخابات  ملالحظة  القانون  العام بحكم  الطا�ع  و�بقى  واب، 

املسبق  والتحكم  االنتخابية  املالحظة  توجيھ  مقار�ة  نجاح  ع��  دليل   �� التنميط  هو  التقار�ر  جل  ع��  الغالب 

أجنبية،  ��ا هيئات  قامت  ال�ي  تلك  ف��ا  بما  واالنتخابات،  بمخرجا��ا  للديمقراطية  العر�ية  �عزز   �الشبكة  ما  وهو 

 
املادة   27 القانون    16انظر  رقم    30.11من  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  القعدة    1.11.162الصادر  ذي  فاتح  واملنشور 2011سبتم��    9(    1432بتار�خ   (

 ). 2011اكتو�ر  6(  1432ذي القعدة  8، 5984�دة الرسمية عدد با�جر 

 باملوقع الرس�ي ل�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات.  2016انظر استمارة طلب االعتماد ا�خاص بمالحظة االنتخابات التشريعية لسنة  28
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 القانو�ي ع�� ضوء املمارسة ومخرجا��ا. تحليلنا /�شر�حنا السابق للنص 

 خالصات وتوصيات 

املالحظة  ومحاصرة  التحكم  نقل   �� كب��  �ش�ل  نجحت  قد  الدولة  أن  هو  إليھ  نخلص  أن  يمكن  ما  إن 

وا�حايدة املستقلة لالنتخابات من مرحلة الهواية إ�� مرحلة االح��اف ع�� اإلقرار القانو�ي آللية املالحظة املستقلة  

ا�جتمع   �� محاصرة  إ�� حدوده  ت�ون قد نجحت  و�التا��  باملغرب،  االنتخابات  تجميلية ملوضوع  �آلية  لالنتخابات 

الديمقراطية،  و�خدم  االنتخابية  العملية  يخدم  بما  لالنتخابات  مستقلة  مالحظة  تن�يل  ع��  والقادر  ا�جاد    املد�ي 

 �ي من ا�حتمل أن �شوش ع�� ترك��ها �� إدارة العملية االنتخابية، كما ت�ون بذلك نجحت �� إ�عاد �ل األصوات ال

،  2016أكتو�ر  7فبالرغم من اعتماد ال�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات بمناسبة االنتخابات التشريعية لـ  

وق اإل�سان جمعية وطنية، إضافة ملالحظي ومالحظات ا�جلس الوط�ي �حق  31  من بي��ا  هيئة وطنية ودولية،  37لـ

من   أز�د  مجموعھ  بي��م  4000بما  من  ومالحظة  طلب   92مالحظ  أقصت  قد  ال�جنة  ذات  فإن  دوليا،  مالحظا 

االنتخابات   مالحظة  اعتماد  تمنحها  ولم  �ارتر"  "جي�ي  السابق  األمر��ي  الرئيس  يرأسها  ال�ي  "�ارتر"  مؤسسة 

ضها هذا كما لم �علن املؤسسة عن جواب ال�جنة التشريعية للسا�ع من أكتو�ر املا�ىي، ولم ت��ر ذات ال�جنة رف

ا�خاصة بتلقي الطلبات، وهو ما يث�� االستغراب، حيث أن املؤسسة املذ�ورة قدمت طل��ا وفق الش�ليات املطلو�ة  

�� القانون إضافة إ�� �و��ا من ك��يات املؤسسات الدولية ال�ي تنشط �� مجال املالحظة املستقلة لالنتخابات إال 

لم �شفع لها �� نيل اعتماد مالحظة االنتخابات، وحيث أننا أمام موضوع االنتخابات الذي �ش�ل للدولة   أن ذلك

املؤسسة   اعتماد  رفض  أسباب  من  ي�ون  فقد  الصدفة  وال  املفاجئة  تحتمل  ال  ال�ي  املوضوعات  من  موضوعا 

ت املغر�ية من تقر�ر قد يخرج  السابقة الذكر هو مواقفها السياسية من �عض القضايا املغر�ية وتخوف السلطا

 عن نطاق إجماع التقار�ر املشيدة بن�اهة العملية االنتخابية وديمقراطي��ا.

الديمقراطية  تحتاج  ما  بقدر  معطو�ة  و�رادة  معطوب  قانون  من  ألك��  تحتاج  اليوم  الديمقراطية  إن 

انتخابية مستقلة ومراعية للممارسات واملبادئ الدولية ، فقضايا االنتخابات ا�حرة والشفافة  االنتخابية ملالحظة 

هذه  وقبول  ضمان شرعية  وألجل  انتخابية،  عملية  �ل  تراع��ا  ال�ي  األساسية  القضايا  من  اليوم  أ�حت  والن���ة 

العملية وجب ضمان مالحظة محايدة ومستقلة للعمليات االنتخابية، وحيث أن العمليات االنتخابية �ع�ي االنتقال  

و�� ذات السياق فان مالحظة االنتخابات �عت�� الضامن �عدم تجاوز   من االجتما�� للسيا�ىي،السل�ي بحالة الن�اع  

السيا�ىي  للمجال  حقوق 29الن�اع  وحماية  االنتخابية  العمليات  شفافية  وتدعيم  تقو�ة  ع��  عملها  إ��  إضافة   ،

 
مقال تحت عنوان " مالحظة االنتخابات كمدخل لتحديد ا�جال االنتخا�ي للمجتمع املد�ي" منشور بمجلة العلوم القانونية   الشامي االشهب يو�س ، 29
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 اإل�سان والديمقراطية. 

الرئي�ىي لعملية مالحظة االنتخابات ال يتمثل   التأث��  ب�� جمع  إن  يتعلق ب�ون حضور عملية   لاملعلومات، 

 .30يمكن أن �ساهم بذلك بطر�قة مهمة �� توطيد الثقة  ذرادعا، إاملالحظة �ش�ل عامال 
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 املراجع:الئحة 

  شعبان  27الصادر ��  1.11.91الدستور املغر�ي الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم

 30(  1432شعبان  28مكرر بتار�خ  5964با�جر�دة الرسمية عدد  ر ) واملنشو 2011يوليو  29(1432

 ). 2011يوليو 

  بتار�خ فاتح ذي  1.11.162الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم  30.11القانون رقم

  6(1432ذي القعدة  8، 5984با�جر�دة الرسمية عدد  ر ) واملنشو 2011سبتم��  9(1432القعدة 

 ).2011اكتو�ر 

  املد�ي "ا�جتمع  عنوان  تحت  وطنية  دكتوراه  لنيل  ،اطروحة  يو�س  االشهب  الشامي 

و   واش�الية القانونية  العلوم  ،�لية  السوي�ىي  ا�خامس  محمد  ،جامعة  باملغرب"  السياسية  التنمية 

   2013/2014االقتصادية واالجتماعية بالر�اط ،السنة ا�جامعية 

   والتحول املد�ي  ا�جتمع  عنوان "جمعيات  الدكتوراه تحت  لنيل  اطروحة  الهشومي  كمال 

ع�ن الثا�ي  ا�حسن  ،جامعة  باملغرب"  االقتصادية    الديمقراطي  و  القانونية  العلوم  ،�لية  الشق 

   2011/2012واالجتماعية بالدار البيضاء ،السنة ا�جامعية 

  الشامي االشهب يو�س ، مقال تحت عنوان " مالحظة االنتخابات كمدخل لتحديد ا�جال

 .   2015االنتخا�ي للمجتمع املد�ي" منشور بمجلة العلوم القانونية ،العدد الثالث ، سنة 

 2007غشت من سنة20طاب امللك بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب بتار�خخ. 

 2016دليل امل�ونات وامل�وني�ن �� تقنيات املالحظة ورصد االنتخابات . 

 يونيو االنتخابات  ورصد  املالحظة  تقنيات   �� وامل�وني�ن  امل�ونات  النسيج  2007دليل   ،

 ا�جمعوي لرصد االنتخابات. 

  بمال ا�خاص  الشرف  لسنة  ميثاق  التشريعية  االنتخابات  طرف    2016حظة  من  املعد 

 .2016ال�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات التشريعية لسنة 

  مذكرة املنظمة املغر�ية �حقوق اال�سان حول �عديل قانون املالحظة املستقلة وا�حايدة

 .2016لالنتخابات 

 2016شريعية لسنة استمارة طلب االعتماد ا�خاص بمالحظة االنتخابات الت   

  ل�ل من :الشبكة العر�ية  2016التقار�ر ا�خاصة بمالحظة االنتخابات التشريعية لسنة
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لديمقراطية االنتخابات،املركز الوط�ي �حقوق اال�سان،املنتدى املد�ي الديمقراطي املغر�ي،منتدى  

 الكرامة �حقوق اال�سان،ا�جلس الوط�ي �حقوق اال�سان. 
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